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tNDlcAçÃo No 1 3612021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA CALU.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou

recentemente um documentó com indicaçÕes de estratégias para melhorar a

ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou

que a órobabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem

ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponível

em: https:/iapps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de

2021).

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condições

que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais

preocupante em tempos de pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas

para a volta às aulas;

CONSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso

cotidiano e as escolas precisam se adaptar a essa nova realidade, uma vez que a

inserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos para os alunos e

professores;

CoNSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

nas Escolas propicia inÚrleros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO que este local não é totalmente inclusivo às pessoas

portadoras de deficiências físicas e/ou visuais, em razão de não cumprir as

exigências legais referentes à acessibilidade;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as

medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar os principais

problemas da Escola Municipal santa Luzia apresentados.

Câmara MuniciPal de Al p1 de junho de 2021.

EZES

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - cEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 3182-3333

, www.camaradealagoinhas'ba.gov'br
I alagoinhas - Bahia

I

I



-{E--
@[

ESTADO DA BAHIA

cÂrumn MUNtctPAL DE ALÂGolNHAs

ANEXO 01

Senhor Prefeito,
atendidas:

a seguir, demandas da Escola Municipal Santa Luzia que precisam ser

a) Destinação de computadores para alunos e reativação (com a devida

manutenção dos aparelhos)do laboratório de informática, com o objetivo de incentivar

a inserção e aprendizado a partir da conectividade e uso da tecnologia;

b) Entrega de um novo armário para a cozi{9.g9i:..g_ q,!y.l está danificado;

c) lnstalação de 02 ( s) ventiladores na sala mais nova, que está sem nenhum, e

07 (sete) ventiladores

d) Nomeação de qua r professores, visto que estagiários ocupavam estas vagas e

atualmente a Escola upá -l as;

e) Reparos paredes sofrem com infiltraçõeseem algumasasfezes de morcegos

descem junto com a água r chuva para as salas;
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podemos observar a presença de fezes de morcegos.
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f) Pintura na gscoti para melhorar a estética, preservar o patrimônio e

proporcionar uma sensação de bem-estar aos alunos e profissionais que ali atuam;

g) Cobertura na lateral com o fim de proteger as salas com o fim de amenizar a

incidência direta do sol nas salas;

h) Reforma em local que contém tubulação para evitar quedas e acidentes com os

a I unos;

Manutenção
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Adequação na á

atividades recreativas e

estudantes Possam mere ar e permanecer no espaço durante o intervalo;

Entrega de armá a rmazenamento de materiais didá ticos;

externa da escola para recreação, possibilitando a prática de

portivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os
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l) Concessão de uma sala para os professores, pois a mencionada escola não dispõe

deste espaço específico que é de extrema importância
planejamento do ano letivo;

m) Formação de área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada

no G1: "... a maior intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar

em até 5% a capacidade dós alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade

conhecida como,,working memory''-, no prãzo de um ano. Tambémfoi verificadoque

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir

em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. " (Disoonível em

' https://e pocanegocios.globo.com/lnfor macao/Visao/no ticia/2015/06/areas-ve rdes-pode m-me lhorar-

aprendizado-das
riancas,htmls:-:text =Oe%ZOacoÍdo%2}com%2Oos%20pesquisadores,no%20 pra zoYo2odeYo2oumloz0ano

. Acesso em 14 de maio de 2020.)

n) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de

deficiências físicas e/ou visuais, ao seguir os ditames da norma brasileira de

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR

9os0).

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

e as solicitações encaminhadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, elencâmos acima os principais pontos e estes são estruturantes

para a garantia de um ensipo público de qualidade para as crianças do nosso município.

para a organização e
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